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سال چهارم شماره 874

آسیبشناسی نقش مناطق آزاد در اقتصاد و آسیبی که بر پیکر معیشت کارگران وارد کرده است

خبر
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد:

توقف برداشت غیرمجاز ۵۰۰میلیون
مترمکعبیآب

یکی از اصلیترین اهداف ایجاد مناطق آزاد ،تولید با
استفاده از معافیتهای مختلف در این مناطق و صادرات
محصوالت تولیدی است ،اما این امر تاکنون محقق نشده
است .بر اساس آمار گمرک ،ارزش واردات از مناطق آزاد
فاصله فاحش با میزان ارزش صادرات این مناطق دارد.
به گزارش تســنیم ،اشتغال به کار بیش از  265هزار
نفر در مناطــق آزاد و  176هزار نفــر در مناطق ویژه
اقتصادی شــاید از نگاه برخی به معنی شرایط مطلوب
شغلی در این مناطق باشد اما فعاالن کارگری معتقدند
قوانین کار در مناطق آزاد به نفع جامعه کارگری نیست.
به اعتقاد کارگران در مناطق آزادی که قانون کار در آن
الزامی نیست ،وضع اشتغال خوب نیست زیرا مشکالت
اشــتغال فراتر از قانون کار است .در اکثر این مناطق با
توجه به نبود بخش خصوصی مولد،نبود سرمایه گذاری
خصوصی ،محدودیت سرمایه گذاری دولتی و مرزی و
حاشیه نشین بودن این مناطق شرایط نیروی کار دشوار
است و هیچ حمایت قانونی برای کارگران وجود ندارد و
همین مسئله باعث افزایش سطح رفاه در این مناطق با
سایر نقاط کشور می شود .از سال 69تا سال  92تعداد
 7منطقــه آزاد تجاری و  65منطقه ویژه در کشــور به
تصویب رســید که تا کنون  7منطقه آزاد و  23منطقه
ویژه راهاندازی شــده اســت .در دوران مجلس نهم دو
بــار الیحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی
به صحن علنی مجلس تقدیم شــدکه هر دو بار الیحه
مذکور با توجه به شــرایط موجود و کارنامه نامطلوب
مناطق آزاد مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت
و از دستور کار مجلس خارج شد .حال دولت یازدهم در
خصوص ایجاد  7منطقه آزاد و  12منطقه و اقتصادی ،
تجاری و صنعتی جدید در کشور الیحه ای به مجلس
ارایه کرده است .
دروازه قاچاق در مناطق آزاد باز است
بســیاری اعتقاد دارند که مناطق آزاد دروازه ای برای
ورود کاالهای قاچاق به کشــور است .این ادعا از سوی
برخــی از اعضای دولت مورد تأیید قرار گرفت .ســال
گذشته بود که محمدرضا نعمتزاده ،وزیر اسبق صنعت،
معدن و تجارت بهصراحت زبان به انتقاد از این مناطق
گشــود و اعالم کرد مناطق آزاد کشــور کارکرد اصلی
خود را از دســت دادهاند و بــه گلوگاهی برای مبارزه با
واردات بیرویه و قاچاق تبدیل شــدهاند .او بر این باور
است که مناطق آزاد کشور مأمنی برای کاالهای قاچاق
و قاچاقچیان شــدهاند برخی افراد نیسان پر میکنند و
کاال به ســرزمین اصلی وارد کرده و جلوی تولید ملی
سد میشوند .نعمتزاده البته از تریلیهای مملو از کاال

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از جلوگیری از
برداشت غیر مجاز بیش از  ۵۰۰میلیون متر مکعب از منابع
آب زیرزمینی دشتها در سال گذشته در قالب طرح احیا و
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خبر داد .به گزارش مهر
محمد حاج رسولیها ،در چهل و سومین گردهمایی مدیران
ارشد آب کشور گفت :چند ســالی است که کشور درگیر
خشکسالی بوده و امیدواریم با تالش همه فعاالن صنعت آب
تابستان امسال نیز همچون گذشته این بار پر مسئولیت به
خوبی به مقصد برسد.
او با اشاره به عملکرد شرکت مدیریت منابع آب در سال
گذشته گفت :در سال  ۹۶با یک کار بسیار سنگین آب قابل
برنامه ریزی در بخشهای مختلف شرب ،صنعت ،کشاورزی
و خدمات به تفکیک  ۶۰۹دشت مطالعاتی و  ۳۱استان پایش
شد که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
این مقام مســوول با اشــاره به پیگیری جدی مصوبات
شورای عالی آب در راستای اجرای طرح احیا و تعادلبخشی
منابع آب زیرزمینی تصریح کرد :در مجموع  ۱۵پروژه برای
احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی تعریف شده که
متولــی  ۱۱پروژه وزارت نیرو و متولی چهــار پروژه وزارت
جهاد کشــاورزی و سازمان زمین شناسی است که در این
راستا کارگروهی مشترک میان وزارت خانههای نیرو و جهاد
کشاورزی تشکیل شده اســت .حاج رسولیها از آغاز طرح
آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب خبر داد و گف :این
طرح از اهمیت باالیی برخوردار است و با تکمیل آن اطالعات
گذشــته به روز شده و راهنمای ما برای اتخاذ تصمیمهای
آتی خواهد بود .مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با
تاکید بر اهمیت توسعه دولت الکترونیک گفت :خوشبختانه
با تالشهای صورت گرفته در سال گذشته سامانه ساماب در
همه شرکتها و سامانه سامیر در  ۸۰درصد شرکتهای آب
منطقهای راهاندازی شد که امیدواریم در سال جاری سامانه
ساماب در همه دفاتر پیشخوان دولت فعال شود.
او با بیان اینکه نیروگاههای برق آبی در سال گذشته در
تولید انرژی به یک رکورد تاریخی دســت یافتند گفت :در
پیک شبکه برق سال گذشته نیروگاههای برقآبی به صورت
همزمان  ۹هزار و  ۳۲۹مــگاوات تولید کردند که این رقم
یک رکورد محســوب میشــود .این مقام مسوول با اعالم
این مطلب که در ســال گذشته  ۶واحد برقآبی به ظرفیت
 ۴۱۹مگاوات به شبکه سراســری متصل شد ،ادامه داد :با
هماهنگیهای به عمل آمده با سازمان انرژی تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی (ساتبا)  ۳۹فقره موافقتنامه گذر حجمی آب
به شرکتهای آب منطقهای دارای پتانسیل نیروگاه برقآبی
کوچک تخصیص و برای بخش خصوصی صادر شد و عالوه
بر آن فرایند سرمایهگذاری در این بخش تسهیل شد.
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واردات فلهای  ،صادرات ذرهای

که روانه سرزمین اصلی میشوند نیز بشدت انتقاد کرد
و گفت هدف از تردد بدون نظارت این خودروها ،قاچاق
کاال به سرزمین اصلی است .حال دیگر مشخص است
که خبری از تولید در آن مناطق نیســت؛ در حالیکه
هدف از ابتدا برای راهاندازی مناطق آزاد ،تولید با هدف
صادرات بوده است.
توسعه مناطق آزاد تشدید برخی مشکالت
اقتصادیکشور
فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی
شوراهای اسالمی کار کشــور در گفت وگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،ماده  1قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اســامی
ایران مصوب  21شهریور  1372مجلس ،اهداف تشکیل
مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان میکند،
تسریع در انجام امور زیربنایی ،عمران و آبادانی ،رشد و
توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی،
ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال ،حضور
فعــال در بازارهای جهانی و منطقهای ،تولید و صادرات
کاالهای صنعتــی و تبدیلی و ارائــه خدمات عمومی.
او ادامــه داد :هم اکنون کشــور دارای  7منطقه آزاد و
 26منطقه ویژه اقتصادی است .بررسیهای انجامشده
نشان میدهد این مناطق در تحقق اهدافی نظیر جذب
سرمایهگذاری خارجی ،انتقال فناوری ،افزایش صادرات،
افزایش تولید و کمک به محرومیت زدایی توفیق چندانی
نداشت هاند.

«آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای» شمارههای 97/6-97/5

توفیقی با بیان اینکه توســعه مناطــق آزاد ،موجب
تشدید برخی مشکالت اقتصادی کشور همچون قاچاق
کاال و فرار مالیاتی نیز شده است گفت :توسعه این مناطق
اثرات منفی زیادی را به بار دارد .او با بیان اینکه واردات
گســترده در مقابل میزان صادرات پایین یکی از اثرات
منفی توسعه مناطق آزاد است گفت:یکی از اصلیترین
اهداف ایجاد مناطق آزاد ،تولید با استفاده از معافیتهای
مختلف در این مناطــق و صادرات محصوالت تولیدی
اســت ،اما این امر تاکنون محقق نشده است .بر اساس
آمار گمرک ،ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحش با
میزان ارزش صادرات این مناطق دارد.
او در بیان دومین اثر منفی توسعه مناطق آزاد حجم
اندک بنگاههای تولیدی در مناطق آزاد اظهار داشــت:
یکــی از علل صادرات پایین از مناطــق آزاد را میتوان
میــزان اندک تولید محصول در این مناطق دانســت.
اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور
وجود ندارد اما با بررسی آمارهای رسمی و غیر رسمی
در این حوزه میتــوان گفت به طور معمول حدود 10
درصد از واردات کاالها در مناطق آزاد ،صرف تهیه مواد
اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاههای تولیدی در داخل
این مناطق میشود .رئیس کمیته دستمزد کانون عالی
شــوراهای اسالمی کار کشور اظهار داشت :این مسئله
نشان میدهد فعالیت شرکتها در حوزه تجارت بسیار
بیشتر از شرکتهای تولیدی اســت .آمارهای منتشر
شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز نشان

میدهد بنــگاه های فعال صنعتی تنها بخش کوچکی
از هزاران شــرکت ثبت شده در این مناطق را تشکیل
میدهند .شرکت هایی که به دلیل عدم مشمولیت قانون
کار بر آنها فعالیت شان شفاف نبوده و بیشتر رو به واردات
بی رویه و بی ضابطه کاال می نمایند راهی که منجر به
نابودی صنعت تولید داخل می شود و مغایرت اساسی با
شعار سال دارد.
او به حجم پایین صادرات در مناطق آزاد اشاره کرد
و گفت:به رغم اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات
راههای زمینی ،دریایی و هوایی برخوردار هستند ،میزان
صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد در سال های گذشته
بسیار کم بوده اســت .فرصتی بی بدیل که با توجه به
موقعیت اســتراتژیک و ژئوپولتیک و حوادث سال های
اخیر می توانست سکوی پرتابی برای رونق صنعت حمل
و نقل ایران گردد .توفیقی گفت :محقق نشــدن اهداف
سرمایهگذاری خارجی یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق
آزاد ،فراهم شــدن زمینه سرمایهگذاری خارجی است.
حمایتهای مثل معافیت مالیاتی به مدت  20ســال،
امکان سرمایه گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه
گذاری،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن،
قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار ،اشتغال
و تأمین اجتماعی ،عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد
واردات کاال از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج
کشــور .با وجود این ،برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز
بودن این سرمایهگذاریها در مناطق فوق در یک دهه

اخیر حکایت دارد بهگونهای که میانگین سرمایهگذاری
خارجی در این مناطق ســاالنه تنها حدود  40میلیون
دالر برآورد میشود .
او با اشــاره به محقق نشــدن اهداف انتقال فناوری
افزود:هدف دیگری که از ایجاد مناطق آزاد مورد انتظار
بوده اســت انتقال فناوری و حضور شرکتهای صاحب
فناوری خارجی در این مناطق است .امری که باید گفت
مناطــق آزاد کنونی در ایــن زمینه نیز توفیق چندانی
نداشتهاند.این را بگذارید در کنار اهداف تبیین شده در
برنامه پنجم و ششم توسعه و می بینیم که چندان گام
موثری در راستای تحقق این امر برداشته نشده است.
سهم  4درصدی مناطق آزاد از اشتغال کشور
این فعال کارگری اظهار داشــت :فراهم شدن زمینه
قاچــاق کاال از دیگر آســیب های مناطق آزاد اســت.
تســهیل قاچاق کاال نیز از جمله مســائلی است که به
واســطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده
است .در واقع ،معافیت واردات کاالی مسافری و کاالهای
تهلنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی
مناطــق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و
سرزمین اصلی از دالیل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق
آزاد به حساب میآید .چشم انداز تأسیس مناطق آزاد
در ایــران به این صورت بود کــه درجه اول نهاده اولیه
تولید با قیمت ارزانتر وارد شود تا کارخانجاتی که در این
مناطق مشغول تولید هستند بتوانند محصوالت خود را
با قیمت پایینتری برای مصرف داخل و صادرات عرضه
نمایند ،اما در عمل این مناطق فقط نقش تسهیل واردات
کاالهای نهایی و مصرفی را بر عهده داشته و تبدیل به
یک منطقه مســاعد برای قاچاق کاال شده اند .او ادامه
داد :وضعیت فعلی مناطق آزاد کشور در مغایرت کامل با
اصول اقتصاد مقاومتی است چرا که در بند  11سیاست
های کلی اقتصــاد مقاومتی  4هدف اصلی این مناطق
انتقال فناوری،گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاال و
خدمات و ســرمایه گذاری تعریف شده که مناطق آزاد
کشــور در هیچ کدام از این مــوارد کارنامه قابل قبولی
ندارند .این فعال کارگری اظهار داشت:از اهداف مناطق
آزاد واردات مواد اولیــه و خام بدون تعرفه برای تأمین
مواد و تکنولوژی واحدهای تولیدی داخل بود که اکنون
این معافیت های مالیاتی تبدیل به ابزاری برای واردات
بدون تعرفه کاالهای نهایی مانند پوشاک ،لوازم خانگی
و حتی مواد غذایی شده که همگی مشابه داخلی دارند
این مسئله در کنارقاچاق عظیم این کاالها به سایر نقاط
کشور ضربه عظیمی به اشتغال و تولید ملی کشور وارد
کرده است.
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صالحیت شده واگذار نماید.جزئیات وشرایط مناقصه بشرح ذیل می باشد:
مبلغ برآورد ریالی
به ریال

ردیف

موضوع مناقصه

شماره
مناقصه

1

انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکههای
برق محورهای روستائی استان لرستان

97/5

33/314/000/000

2

انجام خدمات سرویس و نگهداری بهره برداری 97/6
از شبکههای توزیع برق استان لرستان

15/900/000/000

-1محل دريافت اسنادمناقصه :متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF

ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند:

الف -به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
ب-سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس www.ledc.ir
ج-شبكه اطالع رساني معامالت توانير به آدرس www.tender.tavanir.org.ir
د-پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir
ه-انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرسwww.edca.ir

نحوه خريداسناد و مدارک مناقصه :واريزمبلغ 250,000ريال(دويست و پنجاه هزار ريال
به حروف) به حساب شماره  0106123340002سيبا بانک ملی ايران شعبه برق خرم آباد
کد( )6420بنام شرکت توزيع برق استان لرستان و ارائه فيش واريزی .
-3مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  97/2/26تا 97/3/1
-4آخرین مهلت تحویل پاکات  :پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/3/10
-5زمان و محل بازگشایی پاکات «الف» و «ج»:پاکات الف ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 97/3/12در محل سالن کنفرانس بازگشایی خواهد شد و بازگشایی پاکات «ج» ساعت 10
روز یکشنبه مورخ  97/3/12پس از اغالم نتایج کمیته فنی انجام خواهد شد.
 -3محل تحويل پاکات پیشنهادی :پیشنهاد دهندگان میبایست پاکات پیشنهادی خود
را هم بصورت الکترونیکی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww. :
)setadiran.irبارگزاری وارســال نموده و هم بصورت فیزیکی (دستی) به نشانی خرم
آبادـخيابان انقالب ـميدان  22بهمن(كيو) ،بلوار واليت ،بلوار حج-ساختمان حوزه ستادی
شركت توزيع برق استان لرستان -با پست سفارشي يا تحويل حضوري به دبيرخانه واحد

مبلغ تضمیین شرکت
در مناقصه به ریال

مدت اجرای قرارداد

1/220/000/000

از تاریخ 97/3/1بمدت یکسال
شمسی می باشد

697/000/000

از تاریخ 97/3/1بمدت یکسال
شمسی می باشد

شماره ثبت وتاريخ تحويل ازدبيرخانه ارسال نمایند.
شرايطمناقصه:
-1داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه  5نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور دارای اعتبار مدت در سال  1397الزامی است .فروشنده ملزم به رعایت استانداردهای
مرتبط با موضوع قرارداد (استانداردهای وزارت نیرو ،ملی و بین المللی) با هماهنگی دستگاه
نظارت می باشد.
-2طی مدت اجرای قرارداد ،براســاس تیپ جدید قرارداد ابالغی از طرف شرکت توانیر
تعدیل بهای واحد موضوع مناقصه و قرارداداعمال خواهد شد.
 -3مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات رسیده مختار است.
-4هزینه آگهی یک یا دو نوبت یا بیشتر در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری یا استانی
بعهده برندگان مناقصه می باشد.
-5به پیشنهادات مبهم،مخدوش ،مشروط ،فاقد امضاء یا دارای امضای غیر مجاز و سپرده
های کمتر از میزان تعیین شده ،چک شخصی و نظایر آنو پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت
مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*سايراطالعات وجزئیات دراسنادمناقصه درج شده است .ضمناً آگهی مذکورازطريق سايت
های ذکر شده در باال قابل مشاهده است و شرکت کنندگان میبايست جهت دريافت اسناد
از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمايند.
*براي كســب اطالعات بيشــترمیتوانند با شــماره تلفن  4-33228001-066امور
پشتیبانی –اداره تدارکات و قراردادها (داخلی  334و )326تماس حاصل نمایند.
روابط عمومي شركت توزيع برق استان لرستان

آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی

نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر
رای  1396-5157مورخ  1396/2/13تصرفات خانم/آقای عدنان باوی بحر شــماره شناسنامه 11019
صادره از اهواز فرزند علی دارای کد ملی شــماره  1758061146نسبت به یکباب ساختمان به مساحت
 98/50متر مربع در قســمتی از ششدانگ پالک ثبتی  2690/821واقع در بخش 2اهواز اخبار خروجی
بنام عدنان باوی بحر منجر به صدوررای گردیده برابر ماده  3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض
داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد
و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل
نمایند.بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور
سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/02/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/26 :
نصرت اهلل

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

شماره/5/368:م/الف

آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی

نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای
 1396-5310مورخ  1396/12/23تصرفات خانم/آقای لطیف سواری شماره شناسنامه 3086صادره از دشت
آزادگان فرزند لفته دارای کد ملی شماره 1988126649نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 161/20متر
مربع در قسمتی از ششــدانگ پالک ثبتی 2620/31واقع در بخش 2اهواز اخبار خروجی بنام محمد مهدی
دولتی (محسن دولتی احدی از ورثه کریم دولتی ) منجر به صدوررای گردیده برابر ماده  3قانون مزبور مراتب در
دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت
ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره
ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل
نمایند.بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند
مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/02/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/26 :
نصرت اهلل

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

شماره/5/364 :م/الف

آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی

نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر
رای  1396-4384مورخ  1396/10/26تصرفات خانم/آقای احمد سواری شماره شناسنامه  0صادره از دزفول
فرزند لفته دارای کد ملی شماره 1990238173نسبت به یکباب ساختمان به مساحت  219/68متر مربع
در قسمتی از ششدانگ پالک ثبتی 2684/10واقع در بخش 2اهواز اخبار خروجی بنام سعید حشوش(امیر
عبــادی نصر احدی از ورثه مرحوم ) منجر به صدوررای گردیده برابر ماده  3قانون مزبور مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان
اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت
اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل
نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند
مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/02/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/26 :
نصرت اهلل
اهواز
دو
ناحیه
امالک
و
اسناد
ثبت
اداره
کفیل
شماره/5/371 :م/الف

